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Geplande evenementen 

Zaterdag 29 september  

 9:00u 3D Schieten in Arnhem, geen 
training op het buitenveld. 

 

Zaterdag 6 oktober 

10:00u Verschillende afstanden 
wedstrijd. 

Zaterdag 17 november 

10:00u 144 pijlen wedstrijd 

 

Zaterdag 22 decenber 

10:00u Kerstverschieting 

 

Schiettijden winterseizoen 

• Donderdagen 

Binnen: 19:30u—21:30u (Sporthal 
de Schalm) 

• Zaterdagen   

Buiten 10:00u– 12:00u (niet als het 
stortregent) 

Boogschieten in het winterseizoen 
Zoals jullie allemaal al door hebben, word het weer steeds eerder donker ‘s 

avonds. De winter komt er weer aan. 

Net zoals vorig jaar, kunnen we weer binnen terecht in de sporthal van De 

Schalm.  Hier kunnen we 18 meter en minder schieten.  

Ook dit jaar kun je meedoen aan de Postal wedstrijd. Binnenkort kun jezelf in-

schrijven hiervoor. De bedoeling is dat we eenmaal in de maand 60 pijlen schie-

ten en deze tellen. De scores worden niet alleen met die van de vereniging ver-

geleken, maar met de scores van een groot aantal andere schutters over de hele 

wereld die ook mee doen. Vorig jaar was dit een groot succes en dit wintersei-

zoen hopen we dat we ons in nog grotere getale kunnen vertegenwoordigden!  

4 oktober is de eerste donderdag dat we in de Schalm schieten van 19:30—

21:30. 

We hopen dat jullie er ook weer net zo veel zin in hebben als vorig jaar! 

De Schalm, Dreef 1, 7414 EA Deventer. Tegenover de supermarkt, er is voldoende gratis 

parkeer gelegenheid. 

Deventer Handboogvereniging  

deventerhandboogvereniging.nl  

T: 0610873422  

De DHV clubdag! 
Op 1 september is de DHV clubdag georganiseerd. Vanaf ‘s morgens hebben we 

verschillende activiteiten mogen doen waar punten geteld werden. Er is op nor-

male blazoenen geschoten, een mini animal round en speciaal clout schieten. 

Hans V. had namelijk bogen van PVC gemaakt, waarmee we een clout (doel) op 

ongeveer 20 meter probeerde te raken. Er is op de dag zelf een poging gedaan 

om het pondage (trekgewicht) van deze bogen te meten, maar het was te licht 

voor het normale meet instrument. 

Omdat de boogjes heel licht uitgetrokken werden was dit moeilijker dan ver-

wacht, maar zeker wel leuk. 

De dag is afgesloten met een super gezellige barbecue.  

We zijn allemaal voldaan en volle buik naar huis gegaan na een geslaagde dag! 

Volgend jaar weer! 

http://www.deventerhandboogvereniging.nl


Sites, YouTube en groepen 
op internet! 

Verdieping in de technieken 
van het recurve boogschie-
ten: Kijk nu: Archery Sup-
plies 

Facebook groep Instinctive 
Archery: Naar de Facebook-
pagina 

Als jullie zelf nog leuke of 
informatieve kanalen ken-
nen, laat dit dan natuurlijk 
weten aan elkaar, zodat deze 
in de volgende nieuwsbrief 
kan! 

 

Zit je nog niet bij de Social-
App van DHV, laat jezelf 
dan toevoegen! 

In de social-app worden ge-
regeld vragen gesteld en 
hulpvol materiaal gegeven 
voor alles wat met boog-
schieten te maken heeft. Dit 
leid vaak tot interessante 
discussies en je kan er zelf 
nog wat van opsteken.  

Heb je geen zin in ‘nog een 
groepsapp die je bij moet 
houden’, kan je de groep al-
tijd dempen! 

Cloutschieten 
8 September mochten we gebruik maken 

van het maisveld naast het normale schiet-

veld. Cloutschieten was een middeleeuwse 

manier van handboogschieten oefenen 

voor als de vijand op grote afstand zou 

staan tijdens een veldslag. Hierbij stond er 

een stukje stof of een vlag 165,5 meter ver 

en deze moest geraakt worden.  

Nu is dat niet meer nodig en doen we het 

voor de lol, maar toch blijft het lastig. 

Er deden veel (nieuwe) leden mee en het 

was een gezellige ochtend. 

 

Tarieven koffie/thee/ranja 
Op de donderdag en zaterdag word er altijd  

koffie, thee, ranja en koekjes gemaakt en 

klaar gezet. Hier word van ieder lid en gast 

€0,50 per persoon per training (ook jeugd) voor gevraagd om deze kosten te 

kunnen dekken.  De €0,50 betaal je per training en doe je in de spaarpot. Voor-

uit betalen of later betalen, liever niet. 

 

Boogschietspullen en materiaal kopen met korting 
In Wageningen is Dutch Bow Store gevestigd. Hier hebben we een afspraak mee 

weten te maken dat leden van de vereniging 10% korting krijgen bij aankoop 

van materiaal bij hen.  Je kunt bij het afrekenen van de online bestelling kor-

tingscode <…….> gebruiken om van deze korting gebruik te maken. 

 

Zoals jullie begrijpen is de kortingscode niet bedoeld om verspreid te worden 

naar andere niet-leden of dat hier in het algemeen misbruik van gemaakt wordt.  

 

 

Opmerkingen en vragen  
Heb je vragen, ideeën, opmerkingen of wil je gewoon even bijpraten, schiet ons 

dan gerust even aan of reageer op deze email.   

 

Namens Deventer Handboogvereniging,  

Menno Timmermans, voorzitter 

Hans Valent, organisator en bestuurslid 

Nick Mulder, penningmeester  

Nick Scheffers, secretaris 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pbFCZn3Y8Io&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=pbFCZn3Y8Io&t=5s
https://www.facebook.com/groups/instinctivearchers/
https://www.facebook.com/groups/instinctivearchers/
https://www.pijlenboogkopen.com/

